
Stöd & 
Matchning
– ny rubrik i 

Platsjournalen

Många leverantörer av Stöd & Matchning har 
uttryckt önskemål om att kunna annonsera om 
att de erbjuder tjänsten. Arbetsförmedlingen har 
därför öppnat upp för möjligheten i Platsjournalen 
under den nya rubriken Stöd & Matchning. Där 
kan ni nu erbjuda era tjänster och lyfta fram det 
unika för er och  samtidigt ge dem som söker Stöd 
& Matchning möjligheten att hitta rätt leverantör.

OM PLATSJOURNALEN
Arbetsförmedlingens Platsjournalen läses varje 
vecka av personer som är  öppna för ett nytt steg  
i karriären.  

FAKTA – PLATSJOURNALEN
Antal nummer per år: 48

Distribution – e-tidningen Platsjournalen:
– Följare av Arbetsförmedlingen på Linkedin, 

 Facebook och Instagram. Där distribueras 
Platsjournalen som e-tidningen till totalt  
ca 75 000 följare redan fredagen innan  
officiell utgivning.

– Digitala prenumeranter som registrerat  
sig Platsjournalen som e-tidning på Arbets-
förmedlingens  hemsida för Platsjournalen. 
Även de får tidningen på fredag innan officiell 
utgivning.

– Platsjournalens hemsida www.platsjournalen.se 
 som är länkad från arbetsförmedlingen.se  

med över 2 miljoner besökare varje månad.

Distribution – papperstidningen Platsjournalen: 
– Arbetsförmedlingens ca 300 kontor.
– Inrikesflygplatser och järnvägsstationer med 

över 630 000 dagliga resenärer.
– Alla bibliotek. 
– Yrkesvägledare och elevutrymmen  

på universitet och högskolor.
– Enskilda prenumeranter.

ANNONSERA I

UNDER STÖD & MATCHNING 

ANNONSER BOKAS GENOM MEDIAKRAFT 
020-22 00 20, platsjournalen@mediakraft.se

9platsjournalen vecka 49 2016 •

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt 
och individuellt anpassat stöd i arbetssökandet. För att få  
delta måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din  
arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten.

STÖD & MATCHNING
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Därför ska du välja oss på AlphaCE:
Vi hjälper 30-40 personer ut i jobb varje vecka

Vi rekryterar åt över 3000 arbetsgivare
Våra coacher talar över 50 språk

Alla har en plats på arbetsmarknaden!

Följ oss i sociala medier: @hittajobb 
facebook.com/alphacesverige

Läs mer: www.alphace.se

GÖR SKILLNAD

Är vägen till arbete och studier,  
med lyckade resultat!

Vi finns på flera platser  
i Stockholm och i söderort.

www.accepta-vi.se

Kontakta din Arbetsförmedlare. 
KAnr: 10040765

Vid frågor: 0702-32 22 33

BÄST I TEST!

MANPOWER MATCHNING 
– NÄR DU BEHÖVER EXTRA JOBBSÖKARMUSKLER
Ibland kan det vara bra att få lite draghjälp. Vi på Manpower 
Matchning har verktygen som underlättar din väg till arbete 
eller studier. Vi matchar din profil mot vårt stora nätverk av 
arbetsgivare för att förenkla ditt jobbsökande. Ungefär var 
8:e minut sätter vi en person i arbete, så snart är det din tur!

Kontakta oss på 020-24 40 00 eller 
www.manpower.se/manpowermatchning så 
ger vi dig lite extra kraft i ditt jobbsökande.

manpower.se/manpowermatchning
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UTBILDNING & KURSER

ALLMÄN KURS
I SÖDERTÄLJE
PÅ S:TA BIRGITTAS  
FOLKHÖGSKOLA
Allmän kurs Grund är en ettårig 
gymnasieförberedande kurs.  
Du har läst klart SFI-D. 

Allmän kurs Gymnasium är för  
dig som vill studera vidare på  
yrkeshögskola eller högskola.  
Den är två till sex terminer.

KURSTYP: Behörighets givande kurs
STUDIETAKT: 100%
LÄNGD: 1–3 år
STUDIESTÖDSNIVÅ (CSN):  
Grundskole- & gymnasienivå (A1)

INTERNAT: Nej

KURSTID: 9 januari–9 juni 2017

ANSÖK SENAST: Löpande

ANTAGNINGSVILLKOR: 
Du bör vara klar med SFI-D

PLATS FÖR KURS:
S:t Ansgars katolska församlings- 
lokaler, Biborgsgatan 2, Södertälje

KONTAKTPERSON: Katarina Korp,  
platsansvarig, 070-330 26 87
katarina.korp.birg@folkbildning.net

Ölvemarks Holiday och Scandorama arrangerar och genomför rundresor, storstadsresor, 
vinresor, flodkryssningar, weekendresor och vandringsresor med buss och flyg runt om i Europa 

och i vissa delar av övriga världen. Inför säsongen 2017 söker vi nya reseledare och därför 
anordnar vi en gemensam reseledarkurs i Malmö 26-29 januari 2017.

Vill du bli reseledare?
Har du bred allmänbildning och goda 
språkkunskaper? Är du social, pedagogisk 
och brinner för att roa, organisera och 
inspirera? I så fall kan du bli en av våra 
nya medarbetare. För mer information 
och ansökningshandlingar, gå in på 
olvemarks.se eller scandorama.se.  
Sista ansökningsdagen är 31 december 
2016. Kursavgiften är 1 495 kr inkl. moms. 

olvemarks.se scandorama.se  
040-668 05 00 040-600 00 00

VARFÖR SKA DU VÄLJA QAMAR? Hos oss får du individuellt stöd av professionella coacher 
och engagerade handledare som är experter på jobb. Vi har språkstöd i olika språk och 
ger dig verktygen som krävs för att nå det som är rätt för just dig. Vårt breda kontaktnät av 
arbetsgivare och företag ger dig chansen att få in en fot på en riktig arbetsplats.

HUR ANSÖKER DU? Prata med din handläggare på  
Arbetsförmedlingen och säg att du vill skriva in dig på  
stöd och matchning hos Qamar.

VI HJÄLPER DIG ATT NÅ DINA MÅL, OAVSETT OM
DU VILL HA ETT JOBB ELLER UTBILDA DIG VIDARE!

076-554 42 42

SÅ BERÄTTAR VI MER!

RING OSS GÄRNA PÅ:

Skolspåret 43, Göteborg

Vill du också ha världens 
roligaste jobb?

FOTO:
LO BIRGERSSON

Utbilda dig till fastighets-
tekniker. Sök på: 
www.fastighetsakademin.se

Stort anställningsbehov

Omväxlande

Utmanande

Hjälp nu 
medan 
människor 
fortfarande 
är vid liv
Runt Tchadsjön i Västafrika 
utspelar sig en humanitär kris. 
Tusentals har redan dött, tio-
tusentals svälter och miljoner 
riskerar hamna i svält om vi inte 
agerar NU. SMSa MATHJÄLP till 
72980 och skänk 100 kr. 
Läs mer på oxfam.se/västafrika

Kris i Västafrika

I Platsjournalen når ditt budskap  
125 000 personer  
varje vecka

   Platsjournalen  
 Din väg  
 till nytt 
 jobb 

Engagemang,
nätverk och 
resultat

Engagemang,
nätverk och 
resultat

STÖD OCH MATCHNING

www.humanus.se
Borås Göteborg Helsingborg Karlskrona Kris�anstad Lund Malmö Trelleborg Olofström Ronneby Ystad 

Arbete Arbete
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Malmö
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Riktiga möjligheter 
att hitta rätt jobb och utbildning

www.meritutbildning.com
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Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt 
anpassat stöd i arbetssökandet. För att få delta måste du vara inskriven på Arbets-
förmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten.

STÖD & MATCHNING
STÖD & MATCHNING

1/12-sida
(110x48)

1/12-sida
(110x48)

1/6-sida
(110x100)

Kvartsida
(110x152)

1/3-sida
(225x100)

1/6-sida
(225x48)

1/24-sida
(52x48)

1/24-sida
(52x48)

1/6-sida
(110x100)

Halvsida
(110x308)

PRISLISTA OCH ANNONSFORMAT

ANNONSER BOKAS GENOM MEDIAKRAFT 
020-22 00 20, platsjournalen@mediakraft.se

• Störst inom arbetsmarknad
• 48 nummer per år

måndag  22/8 2015  
2 652
nya jobb

innehåller:
# 34

En tidning från 

Så förvandlar du din uppfinning till en produkt       02 ›››››
Sju tips innan  
du mejlar  
din ansökan  06 ›››

Lina Broholm trivs 
med jobbet som 
optiker.

Kompetens saknas 
för it-branschen

Lättare komma 
in på högskolan

›› It-branschen i Stockholm går bra. Enligt Stockholms handelskammare uppnåddes under andra kvartalet i 
år den högsta omsätt-
ningen på två år. Men 
trots att branschen 
ser ljust på framtiden 
räknar den inte med 
fler jobb framö-
ver, trots att 64 
procent av företagen uppger att de har brist på personal. Anledningen är bristen på kompetens. Flera av företagen säger att de skulle anställa om personer med rätt kompe-tens fanns att tillgå. d

›› Färre unga sökande och fler antagna gör att konkurrensen minskar till höstens hög-skoleutbildningar, enligt Universitets- och högskolerådets nya urvalsrapport. Totalt sökte 411 779 personer utbildning vid andra urvalet höstterminen 2016 jämfört med 424 717 samma period 2015. Minskningen beror på att antalet unga sökande går ner med nära sju procent.
– Söktrycket minskar med tre procent och antagningen ökar med drygt en procent, säger Carina Hellgren, utredare. d

dessutom:

FOTO: LINA SIKSJÖ

Lina har bra blick för bågar

 Tänk inte på   alla hinder  
och konkurrera  
inte så mycket  
med andra  
människor.”
Retorikproffset Elaine Eksvärds  tips för att hitta rätt i yrkeslivet.
Min väg till jobbet, sid 7.

’’
Intresset för människokroppen fick Lina Broholm att fundera på sjukgymnastyrket. Men efter praktik i en Synsambutik valde hon att bli optiker - ett yrke med goda framtidsutsikter.     04 ›››››

› Jobba hos oss: ”Guide för skoterresor  i Sverige och Kanada.” ...................... sidan 3› Hallå där! Tinn Skyttevåg,  som fick jobb genom  
kompetensutmaningen ............... baksidan

WEBBADRESSER 
I ANNONSER

BLIR KLICKBARA 
I DEN DIGITALA
UPPLAGAN AV 

PLATSJOURNALEN!

 1/24-SIDA 1/12-SIDA 1/6-SIDA 1/4-SIDA 1/3-SIDA HALVSIDA

1 månad, 4 nr 9 000 kr 16 000 kr 25 000 kr 40 000 kr 60 000 kr 70 000 kr

3 månader, 12 nr, 20%
(Ordinarie pris)

21 600 kr
(27 000 kr)

38 400 kr
(48 000 kr)

60 000 kr
(75 000 kr)

96 000 kr
(120 000 kr)

144 000 kr
(180 000 kr)

168 000 kr
(210 000 kr)

6 månader, 24 nr, 25%
(Ordinarie pris)

40 500 kr
(54 000 kr)

72 000 kr
(96 000 kr)

112 500 kr
(150 000 kr)

180 000 kr
(240 000 kr)

270 000 kr
(360 000 kr)

315 000 kr
(420 000 kr)

Helår, 48 nr, 30%
(Ordinarie pris)

75 600 kr
(108 000 kr)

134 400 kr
(192 000 kr)

210 000 kr
(300 000 kr)

336 000 kr
(480 000 kr)

504 000 kr
(720 000 kr)

588 000 kr
(840 000 kr)


